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Изх. №ПД-1152/18.01.2017г. 
 
 
До 
Община Димитровград 
бул. Г.С.Раковски №15 
гр.Димитровград 
 
 
ОТНОСНО: Изпълнение на тръбeн кладенец за оросяване на зелени площи, храсти и 
дървета, намиращи се на територията на Дневен център за деца с увреждания и Дневен 
център за възрастни хора с увреждания в имот № 21052.1015.9 по КК на гр.Димитровград. 
 
 
Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-1152/23.11.2016г. на РИОСВ-Хасково за 
изпълнение на тръбeн кладенец за оросяване на зелени площи, храсти и дървета, намиращи се 
на територията на Дневен център за деца с увреждания и Дневен център за възрастни хора с 
увреждания в имот № 21052.1015.9 по КК на гр.Димитровград, на основание чл.6а, т.2 от 
Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, 
програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на 
защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 94 от 
30.11.2012 г.), Ви уведомявам следното: 

Изпълнение на тръбeн кладенец за оросяване на зелени площи, храсти и дървета, намиращи се 
на територията на Дневен център за деца с увреждания и Дневен център за възрастни хора с 
увреждания в имот № 21052.1015.9 по КК на гр.Димитровград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 
от Наредбата за ОС.  

След преглед на постъпилата информация става ясно, че се касае за ново инвестиционно 
предложение свързано с изпълнение на тръбeн кладенец с дълбочина 10,00 m за оросяване на 
зелени площи, храсти и дървета, намиращи се на територията на Дневен център за деца с 
увреждания и Дневен център за възрастни хора с увреждания в град Димитровград. 
Необходимото проектно годишно водно количество, за оросяване на 4,5 дка зелени площи, 
храсти и дървета е Qпр.= 8100 m3/год. Необходимото средноденонощно водно количество, за 
оросяване на зелени площи, храсти и дървета за поливния сезон (180 дни) е Qср.дн. = 0,26 l/s. 
Проектният тръбен кладенец ще бъде изпълнен в имот с идентификатор 21052.1015.9 по 
кадастрална карта на град Димитровград. Шламът, получен при сондирането ще се събира в 
яма, която ще бъде почистена и рекултивирана след приключване на сондажните работи. След 
приключване на сондирането терена на сондажната площадка ще бъде рекултивиран. Водата, 
черпена при провеждане на опитно – филтрационните работи, ще се отвежда до най-близката 
канализационна шахта. Предвидените мероприятия ще осигурят защита на околната среда и 
водите от замърсяване.  

Съгласно становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите на БД ИБР - Пловдив с изх. № 
КД-04-654/12.01.2017 г. инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на 
постигане на целите на околната среда, при съобразяване със следните изисквания: 

• Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностното водни тела от дейностите по 
реализиране на ИП; 



 

 

• Водовземането от подземни води подлежи на Разрешителен режим, съгласно ч. 50, ал. 7, т. 1 
от Закона за водите. 

Степента на въздействие от реализацията на ИП върху водите и водните екосистеми е 
преценена като незначителна при спазване на горецитираните условия, като основен мотив е 
вида и характера на инвестиционното предложение. 

Имот с идентификатор 21052.1015.9 по КК на гр.Димитровград не попада в границите на 
защитени територии  по смисъла на Закона за защитените територии, както и в защитени 
зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най- близко разположена е защитена зона 
BG0000578 „Река Марица” приета с Решение на МС № 122/02.03.2007г. за опазване на 
природните местообитания.   

Така заявеното инвестиционно предложение за изпълнение на тръбeн кладенец с дълбочина 
10,00 m за оросяване на зелени площи, храсти и дървета, намиращи се на територията на 
Дневен център за деца с увреждания и Дневен център за възрастни хора с увреждания в град 
Димитровград не отговаря на определението за дълбоки сондажи по смисъла на т. 2 буква „г“ 
от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на 
регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури. 

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на дейностите, при 
реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона 
BG0000578 „Река Марица”. 

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така 
заявените дейности, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на 
процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.   

 

Настоящото се отнася само за така заявените параметри на дейностите и не отменя 
необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони 
и подзаконови нормативни актове. 

При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от 
обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен да 
уведоми незабавно РИОСВ за промените. 

 
 
 
 
инж. Д. Илиев 
Директор на Регионална инспекция по   
околната среда и водите- Хасково 
 


